VELKOMMEN TIL HEDEGAARDS KUNDEPORTAL
BESTIL VARER NEMT OG HURTIGT
- HER HAR DU ALT LIGE VED HÅNDEN

I Hedegaards kundeportal har du alt lige ved hånden til den daglige drift med bestilling af foder og øvrige
varer, følge ordrer, se fakturaer, kontrakter og meget mere.
Her holder du dig opdateret på, både hvad der sker lige nu med ordrer og kan finde statistik over
varekøb samt hvad du ellers kunne tænke dig at blive en lille smule klogere på, som f.eks. omsætning og
næringsstofregnskab.
I kundeportalen kan du yderligere holde styr på dine fakturaer, kornbilag og kontrakter. Faktisk behøver du
ikke længere at printe dine fakturaer, da det hele nu ligger samlet i kundeportalen! Du kan få et ekstra login
til din revisor og et login, der er begrænset til bestilling. Kontakt kundeservice, som sætter begrænsningen
på, når du har oprettet login.
Kundeportalen har åben 24 - 7
bestil foder og øvrige varer
overblik over leveringer
fakturaer
kornbilag
kontrakter
tjek ordreleveringer
finde omsætning
finde statistik over varekøb – f.eks. til brug ved e-kontrol
se næringsstofregnskab – f.eks. til brug ved Miljøstyrelsen.
Portalen kræver internetforbindelse for at tilgå aktuel information. Kundeportalen er altid opdateret.
”App” ikon på mobilen
Kundeportalen behøver ikke downloades via Google Play eller Apple Store, men kan tilgås direkte fra en
browser på mobilen eller tablet-en og indretter sig automatisk efter skærmstørrelsen. Har du spørgsmål
eller brug for hjælp, kontakt kundeservice på 99 36 17 17, som kan give dig en vejledning.
Oprettelse af profil/login oplysninger
Gå ind på portal.hedegaard-as.dk
Indtast din mail, som du har oplyst til Hedegaard
Indtast dit kundenummer – husk at undlade 50Dit password bestemmer du selv.
Umiddelbart herefter sender vi dig en mail med et aktiveringslink - og så er du klar.
Kundeservice hjælper dig gerne med oprettelse - holder øje med dine bestillinger og leveringer fra kundeportalen - og er lige ved hånden ligesom kundeportalen.
Vi ser frem til at se dig i kundeportalen!
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